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BIULETYN	PARAFIALNY	NR	109	+	6	październik	2019	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXVII	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Ha	1,	2-3;	2,	2-4;	Ps:	95;	2	Czytanie:	2	Tm	1,	6-8.	13-14;	Ewangelia:	Łk	17,	5-10	
	

Apostołowie	prosili	Pana:	«Przymnóż	nam	wiary».	Pan	rzekł:	«Gdybyście	mieli	wiarę	
jak	ziarnko	gorczycy,	powiedzielibyście	tej	morwie:	„Wyrwij	się	z	korzeniem	i	przesadź	
się	w	morze”,	a	byłaby	wam	posłuszna.	Kto	z	was,	mając	sługę,	który	orze	lub	pasie,	
powie	mu,	 gdy	 on	wróci	 z	 pola:	 „Pójdź	 i	 siądź	 do	 stołu”?	 Czy	 nie	 powie	mu	 raczej:	
„Przygotuj	mi	wieczerzę,	 przepasz	 się	 i	 usługuj	mi,	 aż	 zjem	 i	 napiję	 się,	 a	 potem	 ty	
będziesz	 jadł	 i	 pił”?	Czy	dziękuje	 słudze	 za	 to,	 że	wykonał	 to,	 co	mu	polecono?	Tak	

mówcie	i	wy,	gdy	uczynicie	wszystko,	co	wam	polecono:	„Słudzy	nieużyteczni	jesteśmy;	wykonaliśmy	
to,	co	powinniśmy	wykonać”». 
	

Wiara	–	wierność	w	małych	rzeczach		
Uczniowie	byli	świadomi	słabości	swojej	wiary.	Sam	Jezus	nazywał	ich	ludźmi	małej	wiary.	Starali	się	o	
jej	wzrost,	ale	byli	jednocześnie	świadomi,	że	to	nie	zależy	od	nich.	My	także	staramy	się	żyć	wiarą.	Stąd	
pytamy	czasami,	co	jest	wolą	Boga	w	naszym	życiu.	Nie	widząc	jednak	wielkich	wyzwań,	lekceważymy	
wierność	w	 rzeczach	drobnych,	 chcemy	 narzucić	 Bogu	własną	wolę.	 On	 dziś	przypomina	 i	 zachęca,	
abyśmy	 ćwiczyli	 wierność	 w	 rzeczach	 małych,	 motywowani	 Jego	 wolą.	 Gdy	 przyjdzie	 sukces,	 nie	
możemy	przypisywać	chwały	samym	sobie.	Gdy	przyjdzie	trud	walki,	nie	wolno	zapomnieć,	że	On	nas	
tu	postawił	i	stąd	wydostanie.	Ofiarujmy	samych	siebie	Bogu	i	patrzmy,	ile	miłości	wkładamy	w	każdy	
nasz	czyn.	To	znak	naszej	wielkości,	która	wypływa	z	wiary.		
	

Ty	wiesz,	Panie,	że	chcę	iść	przez	życie	drogą	wiary.		
Ale	Ty	znasz	mnie	najlepiej	i	widzisz	jej	słabości.		
Proszę	Cię	dziś	mocno	i	pokornie,	przymnóż	mi	wiary!	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Nadzwyczajny	Miesiące	Misyjny:	Papież	Franciszek	ogłosił	październik	2019	roku	Nadzwyczajnym	
Miesiącem	Misyjnym. Jego	mottem	są	słowa:	„Ochrzczeni	i	posłani:	Kościół	Chrystusa	z	misją	w	świecie”.	
Papież	pragnie,	aby	miesiąc	ten	przyczynił	się	do	rozbudzenia	świadomości	misji	ad	gentes	i	podjęcia	z	
nową	energią	misyjnej	przemiany	życia	i	duszpasterstwa.		
	

Zawierzenie	Maryi	Niepokalanej	oraz	modlitwa	różańcowa:	Rozpoczął	się	miesiąc	październik.	Jest	
on	 poświęcony	Matce	 Bożej	 Różańcowej.	 Zachęcamy	 do	 gorliwej	modlitwy	 różańcowej	 osobistej,	w	
rodzinach	 i	parafii.	W	Southend	 i	Westcliff	modlimy	się	na	różańcu	kwadrans	przed	Mszą	świętą.	W	
Chelmsford	modlitwa	różańcowa	jest	po	Mszy	świętej.	o	16.00.	19	października	na	Mszy	świętej	o	18.00	
w	Westcliff	odnowimy	zawierzenie	Maryi	Niepokalanej.	Zapraszamy	wszystkich	do	licznego	udziału	w	
modlitwie	i	zawierzeniu.		
	

Pielgrzymka	 do	 Walsingham:	 Zapraszamy	 wszystkich	 Polaków	 do	 pielgrzymowania	 w	 dniu	 12	
października	2019	r.	do	Walsingham.	Program	spotkania:	11.45	Śpiew	przed	kościołem	w	wiosce;	12.00	
Anioł	Pański,	wyruszenie	na	drogę	pielgrzyma	i	różaniec,	powitanie	przez	Rektora	Sanktuarium,	posiłek	
i	odpoczynek;	13.30	Okazja	do	spowiedzi	świętej;	14.30	Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia;	15.00	Msza	
święta	pod	przewodnictwem	bp.	Tadeusza	Bronakowskiego.		
	

Katecheza	w	 Polskiej	 Szkole	w	 Southend-on-Sea:	 odbywa	 się	w	 każdą	 sobotę	 w	 trzech	 grupach	
wiekowych	(dzieci	najmłodsze	–	5	i	6	lat,	grupa	średnia	–	7	i	8	lat	oraz	dzieci	najstarsze	–	9-12	lat).	
Zapraszamy!	Razem	rozmawiamy,	słuchamy	o	Dobrym	Bogu,	uczymy	się,	modlimy	i	umacniamy	wiarę.	
A	przy	okazji	 lepiej	 poznajemy	 język	polski	 :)	Na	katechezę	mogą	uczęszczać	 także	dzieci,	 które	nie	
chodzą	do	Polskiej	Szkoły.	Można	śmiało	zapisywać	swoje	pociechy.	Szczęść	Boże!	
	

Październikowy	konkurs	dla	dzieci	 „Dziecięca	kartka	pomaga”:	 Jest	 to	konkurs	ogłoszony	przez	
Stowarzyszenie	Apostołowie	Miłosierdzia	we	Wrocławiu.	Uczestnicy	konkursu	proszeni	są	o	wykonanie	
prac	 plastycznych	 dotyczących	 dwóch	 tajemnic	 różańcowych:	 Bożego	 Narodzenia	 oraz	
Zmartwychwstania	Pana	Jezusa.	Zwycięskie	prace	zostaną	wydrukowane	w	formie	kartek	świątecznych	
i	 będą	 rozprowadzane	 jako	 cegiełki	 na	 rzecz	 dzieci	 potrzebujących	 pomocy	 charytatywnej	



(rehabilitacja,	zakup	 jedzenia	 i	ubrań)	w	Polce	 jak	 i	za	granicą.	Rodziców	chętnych	dzieci	prosimy	o	
kontakt	z	księdzem	proboszczem.		
	

Dzień	Papieski:	W	niedzielę	13	października	w	Polsce	obchodzony	jest	19	dzień	Papieski	pod	hasłem	
„Wstańcie!	Chodźmy!”.	W	 tym	dniu	 zbierzemy	drugą	 tacę	na	Fundację	 „Dzieło	Nowego	Tysiąclecia”,	
która	wspiera	finansowo	edukację	zdolnej	i	ubogiej	młodzieży.	Bóg	zapłać	za	ofiary.		
	

Przygotowanie	do	sakramentów:	Wszystkie	osoby	z	Southend,	Basildon	i	Chelmsford,	które	pragną	
przygotować	 się	 w	 tym	 roku	 do	 sakramentów:	 Eucharystii,	 bierzmowania	 i	 małżeństwa	 proszę	 o	
kontakt.	 Spotkania	 organizacyjne	 dla	 rodziców,	 którzy	 chcą,	 aby	 ich	 dzieci	 uczestniczyły	 w	
przygotowaniu	do	Pierwszej	Komunii	odbędą	się:	w	Southend	21	września	po	Mszy	świętej	o	18.00,	w	
Basildon	1	września	po	Mszy	o	12.30	i	w	Chelmsford	29	września	po	Mszy	o	16.00.	Katechezy	rozpoczną	
się	w	październiku.		
	

Wspólnota	Arka:	Do	naszej	wspólnoty	parafialnej	zapraszamy	osoby	bezdomne	z	Southend.	Staramy	
się	 wspólnie	 towarzyszyć	 im,	 aby	 każdy	 mógł	 mieć	 pracę	 i	 dach	 nad	 głową.	 Zapraszamy	 na	
cotygodniowe	spotkania,	w	czasie	których	możemy	być	razem,	rozmawiać	o	sprawach	bezdomnych,	
modlić	się,	spożyć	ciepły	posiłek.	Spotkania	odbywają	się	we	środy	o	19.00	w	sali	przy	kościele	Sacred	
Heart	 w	 Southend.	 Parafian	 chętnych	 do	 przygotowania	 posiłków	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 Kingą	 -	
07508002518.	Za	pomoc	dziękujemy.		
	

Msze	święte	w	kościele	St.	John	Fisher	na	Prittlewell:	Parafia	angielska	Sacred	Heart	w	Southend	
zaproponowała	księdzu	proboszczowi,	aby	podjął	się	odprawiania	Mszy	świętych	w	ciągu	tygodnia	w	
kościele	 St.	 John	 Fisher	 na	 Prittlewell.	Msze	 święte	 są	 odprawiane	w	 języku	 angielskim.	W	 każdym	
tygodniu	podawany	jest	harmonogram.	Należy	sprawdzić	godziny	Mszy	w	biuletynie	angielskiej	parafii	
Sacred	Heart:	www.westbourneparish.org.uk.	Od	Wielkanocy	w	kościele	na	Prittlewell	odprawiana	jest	
też	Msza	święta	w	języku	polskim	w	każdy	piątek	o	19.00.	Wcześniej	od	18.30	możliwość	spowiedzi.	
Wyjątek	stanowi	Msza	w	pierwsze	piątki,	która	ma	miejsce	w	kościele	Sacred	Heart.		
	

Studia	w	Polskim	Uniwersytecie	na	Obczyźnie	(PUNO):	trwa	rekrutacja	na	studia	podyplomowe	dla	
nauczycieli	na	kierunku	„Nauczanie	języka	i	kultury	polskiej	poza	Polską”;	bliższe	informacje	o	studiach	
są	 na	 stronie	 internetowej:	 https://puno.edu.pl/zdp/oferta/;	 zgłoszenia	 emailowo:	
nauczanie@puno.edu.pl;	 zgłoszenia	online:	 https://puno.edu.pl/rekrutacja/rejestracja-online/	 lub	w	
sekretariacie	 PUNO	 (238-246	 King	 Street,	 London	 W6	 9RF)	 	 w	 poniedziałki,	 środy	 i	 czwartki	 w	
godzinach	 14.00-19.00.	 Zapraszamy	 również	 do	 zapoznania	 się	 z	 ofertą	 studiów	na	Wydziale	Nauk	
Społecznych	PUNO.	
	

INTENCJE	MSZALNE	
5	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Damiana	o	łaskę	zdrowia	i	błogosławieństwo	Boże	
6	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Zbigniew	Kapeluszny	w	1	rocznicę	śmierci	
12.30	 BASILDON	 Za	Damiana	oraz	Aldonę	o	łaskę	zdrowia		
16.00	 CHELMSFORD	 +	Kazimierz	–	o	spokój	duszy	
11	PAŹDZIERNIK,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Za	mamę	o	zdrowie	i	błogosławieństwo	Boże	
12	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Rezerwacja	
13	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Robert	George	Affection	–	w	8	rocznicę	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Aldonę	–	z	okazji	imienin	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	29	WRZEŚNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	51,84 £	134,77	 £	98,74	 £	285,35	
	

SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	45	minut	przed	sobotnią	 i	niedzielną	Mszą	świętą,	a	 także	w	pierwsze	
piątki	miesiąca	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	od	godziny	18.00	do	19.00.		
	

KONTAKT	
Proboszcz:	ks.	Wojciech	Mozdyniewicz,	tel.	07566229699	
Adres	parafii	(mieszkanie	proboszcza):	68	Marks	Court,	Southchurch	Ave,	Southend-on-Sea,	SS1	2RJ	
Email:	southend@pcmw.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
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